
 
 

 
 

Curso de 8 semanas com Eckhart Tolle 
 
 
 

O Poder da Presença 
A Younity está a apresentar um 
curso do Eckhart Tolle e estamos 
bastante entusiasmados com o 
projeto. Neste curso completo de 8 
semanas, Eckhart Tolle e Kim Eng 
ensinam-nos como comunicar com a 
essência por detrás dos nossos 
pensamentos e como alcançar 
verdadeira satisfação ao dominar o 
poder do presente momento! O curso 
online de 8 semanas inclui mais de 19.5 
horas de conteúdo de curso e mais de 
12.5 horas de conteúdo bónus. Os alunos que compram o curso podem assistir 
às aulas sempre e quando quiserem.  
 
 
A pedido de Eckhart Tolle, este curso só vai ter legendas e não está dobrado em 
português.  
 
A Younity Portugal vai publicar inicialmente um curso de introdução grátis de 3 
dias. Neste curso de introdução, os participantes recebem diariamente um link 
de acesso aos vídeos do Eckhart Tolle (os vídeos tem em média cerca de 15 
minutos).  
 
 



 
 

 
 

 
Os tópicos das aulas são os seguintes:   
 

• O porquê da presença?  
• Amor e presença  
• Praticar presença  

 
Como um bónus do curso de introdução, vamos também oferecer uma sessão 
de perguntas e respostas com o Eckhard Tolle (1 hora) e também o primeiro 
capítulo do curso de 8 semanas (2 horas). O acesso ao curso grátis acaba a 13 de 
junho.   
 
 

Datas importantes:   
• Curso de introdução: 07 -10 de junho 2021 
• Inicio da promoção do curso de 8 semanas: 24 de maio 2021  
• Inicio do curso master de 8 semanas – O Poder da Presença: 14 de 
maio 2021   
 
 

Quem é Eckhart Tolle? Eckhart Tolle, nasceu na Alemanha e foi educado nas 
Universidades de Londres e Cambridge. Aos 29 anos de idade, uma profunda 
transformação interior mudou radicalmente o curso da sua vida. Os anos 
seguintes foram dedicados à compreensão, integração e aprofundamento dessa 
transformação, o que marcou o início de uma intensa viagem interior. A sua 
sabedoria simples transcende todas as barreiras ideológicas.  
 
 

O que está incluído no curso:  
 

• Mais de 19.5 horas de aulas vídeo do Eckhart Tolle e da Kim Eng.  
• Mais de 12.5 horas de vídeos bónus incluindo Marriane 
Williamson, Jack Kornfield e Neale Donald Walsch.  
• Ficheiros áudio - versão áudio das aulas descarregáveis.  



 
 

 
 

• Um workbook com exercícios práticos e sumários das aulas.  
  
 

Preço do pacote do curso: O preço de desconto do curso até 16 de junho 
é 197 EUR (oferecemos também a opção de pagar em 4 prestações de 50€).  
 
 

Contacto para mais informações:  
 
Se tiveres alguma pergunta sobre o programa de afiliados, não hesites em me 
contactar.  
 
Patricia Braz   
Email: patricia@younity.one  
Whatsapp (mensagem): 91 1749 138  
 


